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 بسمه تعالی

  موسسات آموزشی استان همدانعادی انجمن  صورتجلسه مجمع عمومی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موسسات آموزشی استان همدان  ،جلسه مجمع عمومی عادي  انجمن 23/03/1400مورخ   کارو کارگرپیرو آگهی فراخوان  منتشره در روزنامه 

نماینده اتاق بازرگانی و  طاهره ایزدي با حضور خانم سالن جلسات اتاق همداندر محل  پنجشنبهروز  10:00ساعت  10/04/1400در  مورخ 

 اعضاي مربوطه تشکیل شد.  نفر  17ومشارکت تعداد  ایران صنایع و معادن  و کشاورزي

به سمت   فاطمه سلمانی زاده ، خانمبه سمت ناظر  فرشید غالمی اشلقی ، آقايبه سمت رییس ف کاظمیاشرپس از رسمیت یافتن جلسه ،خانم 

 به سمت منشی جلسه انتخاب شدند و قبول سمت نمودند. پرستو سبزي ناظر ، خانم

 مجمع پس  از ذکر نام و یاد خداوند متعال  رسمیت یافت و وارد بحث و تبادل نظر  شد و  تصمیمات به شرح زیر اتخاذ  تصمیم کرد: 

 )متن پیوست (  .ت گردیدقرائ حمیدرضا جمشیدي گزارش عملکرد هیات مدیره  توسط -1الف

 )متن پیوست (  .ت گردیدقرائ 29/12/1399 گزارش خزانه دار  صورتهاي مالی و تراز منتهی به سال  -2الف

 پیوست ( )متن  .ت گردیدقرائ فاطمه طالیی فرگزارش بازرس  -3الف

 به عنوان روزنامه کثیر االنتشار جهت درج آگهی هاي مربوطه تعیین شد. کار و کارگرروزنامه  - ب

 تعیین و تصویب  شد. 1400براي سال  000/000/1ریال و حق عضویت سالیانه مبلغ  000/000/5ورودیه مبلغ   -ج

و ارایه پاسخ الزم از ء مجمع پس از استماع گزارشهاي فوق الذکر و استماع نظرات مخافین و موافقین وطرح سواالت از سوي اعضا -د

 .را تصویب کرد 29/12/1399هیات مدیره و تراز منتهی به سال مالی سوي هیات مدیره ،گزارش عملکرد اجرایی و مالی 

 میمات :سایر تص -ه

 جهت انتخاب بازرس قانونی به صورت کتبی راي گیري به عمل آمد و نتایج به شرح زیراتخاذ گردید  -و

    رأي  9با  فاطمه طالیی فر نمخا -1

    رأي  4با  فهیمه قهوه چی  خانم -2

    رأي  4با  نرگس روستایی خانم -3

براي مدت یکسال  به سمت بازرس علی البدل نرگس روستایی خانمبه سمت  بازرس اصلی و  فاطمه طالیی فر در نتیجه خانم -ط

)خانم نرگس روستایی و خانم فهمیه قهوه چی با آراء مساوي ، قرعه کشی انجام گردید و خانم و قبول سمت نمودند. انتخاب شدند

 نرگس روستایی بازرس علی البدل شدند(

 با ذکر صلوات پایان یافت. 11:30جلسه در ساعت 

 نماینده اتاق منشی 2ناظر  1ناظر  سهرییس جل

     

 

 

 

 

 

 


